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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

     

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 
Birou Parlamentar Deputat Nicolae Daniel Popescu  

 
Nr. înreg. A/USR/253/15.06.2020 

 
Către:  Guvernul României,  

Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri  
Domnului Ministru Virgil-Daniel POPESCU  

 
De la: Nicolae Daniel POPESCU  

Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 – Diaspora 
 

ÎNTREBARE 

 
Obiectul întrebării: Situația gospodăriilor fără curent electric din județul Suceava 

 
Stimate domnule ministru, 

 
România europeană a anului 2020 se confruntă încă cu multe localități care nu beneficiază de 

privilegiul elementar într-o țară civilizată de a avea energie electrică. Sute de mii de români trăiesc 
în continuare la lumina lumânărilor sau a lămpilor cu ulei. Nici județul Suceava nu face excepție de 
la această stare de fapt, numeroase comunități fiind private de accesul la energia electrică, cu 
toate că sunt situate la distanțe relativ mici față de localitățile electrificate.  
 

Oficial, nu se știe câte locuințe din România sunt neracordate la cea mai elementară utilitate 
publică, energia electrică. La recensământul din 2011, din totalul de 8.450.942 de gospodării 
convenționale, dispuneau de instalație electrică 8.166.508, în procent de 96,6%.  
 

În anul 2003, Guvernul anunța un program de electrificare totală a României, investiția fiind 
estimată la 150 de milioane de dolari.  

În 2007, programul a fost prelungit până în 2009 și inițiatorii sugerau că n-ar avea energie 
electrică 68.000 de case. 

În 2010, Ministerul Economiei anunță un nou plan, cu finalizare în 2012. În 2011, numărul de 
gospodării se dovedește a fi mult mai mare decât cel anunțat în 2007, respective 284.434 de 
case.  

În 2012 se lansează un nou program pentru intervalul 2012-2016, prin care urmau să fie 
electrificate 99.000 de gospodării din 2.240 de localități.  

În 2016 Guvernul României a semnat două memorandumuri de înțelegere cu Islanda, 
Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei, pentru perioada 2014-2021, prin care urmau să fie 
alocate României 10 milioane de euro în vederea electrificării a 10.000 locuințe din mediul rural. 

Având situația dată și asigurându-vă de întreaga mea disponibilitate pentru a identifica soluții la 
această problemă vă rog să îmi comunicați următoarele date: 

1. Care este numărul gospodăriile neelctrificate la nivel național? Dar la nivelul 
județului Suceava? Care este evoluția acestui număr în ultimii 30 de ani?  
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2. Care este strategia avută în vedere de ministerul pe care îl conduceți și, implicit, 
Guvernul României, pentru a conecta la rețeaua de energie electrică toate locuințele 
din mediul rural care nu beneficiază de această utilitate minimă? 

3. Ce măsuri sunt cuprinse în acest program pentru gospodăriile neelectrificate din 
județul Suceava?  

Vă rog să-mi comunicați în scris răspunsul dumneavoastră conform dispozițiilor 
Regulamentului Camerei Deputaților, inclusiv pe adresa de e-mail daniel.popescu@cdep.ro.  
 
Cu deosebită considerație,  

 

 




